Καρλ Ντραις

Γεννηθηκε στις 29.04.1785 στην Καρλσρουε .
Απεβιωσε στις 10.12.1851 στην Καρλσρουε.
Συντοµο Bιογραφικο
Ο Καρλ Ντραις βαφτισµενος στο ονοµα Καρλ Φριτριχ Κριστιαν Λουτβιγκ Bαρωνος Ντραις
φον Ζαουερµπρον εργαστηκε αρχικα σαν δασονοµικος υπαλληλος στην υπηρεσια της
περιοχης Μπατεν. Αργοτερα οµως απαλαχθηκε της ενεργου υπηρεσιας µε συνεχη µισθοδοσια
και σταδιοδροµησε σαν εφευρετης.
Εφευρεσε µεταξυ αλλων µια γραφοµηχανη µια στενογραφοµηχανη για 16 στοιχεια ενα
τετρατροχο και πανω απ ολα ενα δυτροχο ποδηλατο χωρις πεταλια το λεγοµενο
„Λαουφµασσινε„ το οποιο παρουσιαστηκε για πρωτη φορα στις 12 Ιουνιου 1817 στο
Μανχαιµ.
Ηταν το πρωτο δυτροχο οχηµα για την µετακηνησι χωρις αλογα και εκανε παταγο.
∆εκαδες χρονια αργοτερα ο Πιερ Μισσο ανεπτηξε την εφευρεση αυτη στο κοινουµενο µε
πηδαλια ποδηλατο το οποιο οδηγησε στην εφευρεση του αυτοκινητου απο τον Καρλ Μπενζ.
Χαριν της εφευρεσης του αυτης διοριστηκε ο Καρλ Ντραις καθηγητης του µηχανηκου απο τον
µεγα δουκα του Μπατεν.Τα πειραµατατου µε µικρα οχοιµατα κοινουµενα στις
σηδηρογραµµες χαραξαν τον ορισµο „Ντραιζινε„ .
Σαν πεπισµενος δηµοκρατης αποβαλε ο Καρλ Ντραις το 1849 τον τιτλο του ευγενη
Αλλα µε την αποτυχια της επαναστασης του Μπατεν δυσφηµηστηκε συστηµατικα µε
αποτελεσµα να του αρνηθουν αργοτερα και την επιτυχια της εφευρεσης µεταφορας πανω σε
δυο τροχους.
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Η νεα προσωπογραφια
Ενα καινουργιο πορτραιτο του εφευρετη του ποδηλατου Καρλ Ντραις περιγραφει ο
καθηγητης πανεπιστηµιου δοκτορ Ερχαρτ Λεσσινγκ κατοπιν εκταινων ερευνων στα
αρχεια.Στην θεση του απο 150 χρονια εν γενει σαν ,,γελειο και κοµικο,, εσκεµενα
περιφρονηµενο ευγενη δασονοµο, διακρινει στο προσωπο του εναν ασυνηθηστα ταλαντουχο
νεο ανδρα γεµατο ιδεολογια, και αργοτερα το 1849 εναν πεπισµενο δηµοκρατη.
Ο Καρλ Ντραις γεννηθηκε στις 29 Απριλιου 1785 στην Καρλσρουε πρωτευουσα της περιοχης
Μπατεν σαν γιος του τοπικου αυλικου και κυβερνητικου συµβουλου Καρλ
Βιλχελµ Φριντριχ Λουντβιγκ φον Ντραις και της γυναικας του Ερνεστινε Κριστινε
Μαργκαρετα γεννηθησα φον Καντενταλ. Νονος του ηταν ο κυβερνητικος τοπαρχης Καρλ
Φριντριχ φον Μπατεν, ο οποιος τον διορισε αργοτερα στην δασονοµια.
Ο Καρλ Ντραις περασε την σχολικη του ζωη στην Καρλσρουε, τερµατησε το λυκειο µε
Το απολυτηριο της µεσης εκπεδευσης και µετα επισκευτηκε την ιδιοτικη δασονοµικη σχολη
του θειου του Φριντριχ Χαινριχ Γκεοργκ στο Πφορτζχαιµ. Εξ αιτιας πληθωρας αιτησεων
υποψηφιων για τις θεσεις των δασονοµων σπουδασε πρωτα, απο το 1803 εως το 1805,
Μαθηµατικα, Φυσικη και Αρχιτεκτονικη στην Χαιδελβεργη, και µετα ανελαβε υπηρεσια στην
δασονοµια της περιοχης Μπατεν. Αργοτερα οµως εγγατεληψε την δασονοµικη του
σταδιοδροµια χαρην µιας απασχολησης διδασκαλου και εφευρετη.
Ο πατερας του εγεινε προεδρος του ανωτερου αυλικου δικαστηριου και η οικογενεια
µετακοµησε το 1810 στο Μανχαιµ.Το 1811 ο Ντραις απαλαχθηκε απο την ενεργο υπηρεσια,
συνεχεισε οµως να λαµβανει τις αποδοχες του, και µετακοµησε επεισις στο Μανχαιµ. Μεταξυ
αλλων εφευρε εναν αυτοµατο στυχειογραφεα (1812) καθως και δυο τετρατροχα µε µυικη
δυναµη κοινουµενα οχηµατα (1813/14) το δευτερο απο αυτα παρουσιασε στο συνεδριο της
Βιεννης. Συνεταξε µαθηµατικες διατριβες και εφευρε τελικα το δυτροχο χωρις πεταλια
ποδηλατο, το λεγοµενο ,, Λαουφµασσινε,,.
Με την εφευρεση των οχηµατων αντεδρασε ο Ντραις στην εναρξη µιας σειρας κακης
συγκοµιδης, η οποια αποκορυφοθηκε οταν συνεπεια της υφεστιακης σταχτης απο την εκρηξη
του Ταµπορα (Ινδονησια Απριλιος 1815) ακολουθησε ενα χιονησµενο καλοκαιρι 1816 και
αποκορυφωθηκε µε δεινη πεινα. Πολλα αλογα επρεπε αναγκαστηκα να σφαχτουν γιατι τα
σειτηρα δεν επαρκουσαν ουτε για τους ανθρωπους.

Η ,,Λαουφµασσινε,, ηταν για τους συγχρονους της εποχης εναλακτικη λυση για το αλογο, και
η θρυλικη διαδροµη την Πεµπτη 12 Ιουνιου 1817 στον λιθοστροτο δροµο απο το Μανχαιµ για
το κτηριο Ενισχητη ασυρµατης τηλεγραφιας Σβετζιγκεν (στο ση-µερινο Ραιναου, προαστιο
του Μανχαιµ) ηταν απροσδοκητη για την ατοµικη µετακοινηση χωρις αλογα. Για µια
κερδοφορο εµπορια της εφευρεσηστου εµποδιζε τον Ντραις η µισθοδοσιατου σαν υπαληλος
στο Μπατεν,ακοµη και απαλαγµενος απο την ενεργο υπηρεσια.Απαγορευοταν αυστηρα να
ασχοληθει µε αλλη εργασια.

Καρλ Ντραις – Η νεα προσωπογραφια
© 2010 Taki Apostolopoulos and Ria Terzoglou
& ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Kreisverband Mannheim
http://www.karl-drais.de

Εν τουτοις ο νεοτερος µεγας δουκας Καρλ, απο τις 12 Ιανουαριου 1818 και για δεκα χρονια
του παρειχε ενα µεγαλοδουκικο προνοµιο για την „ Λαουφµασσινε „ του, τον ονοµασε
καθηγητη του Μηχανηκου µε τον µεχρι τουδε µισθο του σαν ειδος εφευρετικης συνταξης.
Οι δροµοι ηταν πολυ αυλακωµενοι απο τα οχηµατα της εποχης και πολυ ακαταληλοι για την
µετακοινηση µε τα ποδηλατα, γιαυτο οι αναβατες των ,,Ντραισινε,, παρε-κλειναν στα
οµαλοτερα πεζοδροµια και ετσι ηταν και πολυ πιο γρηγοροι. Αστυνοµικες απαγορευσεις και
βαρυες ποινες, στην Αγγλια στις Hνοµενες πολιτειες ακοµη και στην Καλκουτα ηταν το
επακολουθο και αναγκασε την εξελησοµενη κυκλοφορια των δυτροχων να παραµεριστη για
πολλα χρονια.
Το 1822 αναχωρησε ο Καρλ Ντραις για ενα ταξιδι στην Βραζιλια οπου εργαστηκε σαν
γεωµετρης. Οταν επεστρεψε στο Μανχαιµ το ετος 1827 κατασκευασε την ταχυγραφοµηχανη ,
µια στενογραφοµηχανη για 16 συµβολα.
Ο πατερας του απεβιωσε το 1830. Ο Καρλ Ντραις εχασε µε αυτον οχι µονο την υποστηριξη
του πλουσιου σε επιροη πατερα για την ασυνηθιστη εφευρετικητου καριερα, αλλα εµεινε
µονος εκτεθηµενος στις επιθεσεις των πολιτικων αντιπαλων του πατερα του και
καταπολεµιθηκε συστηµατικα.
Μετα απο µια εγκληµατικη αποπειρα το 1838, εζησε απο το 1839 εως το 1845 στο
Βαλτκατζενµπαχ στο Οτενβαλτ.Αυτη την εποχη πειραµατιζονταν ο Ντραις µε ποδο- κοινητα
οχηµατα επανω στις σηδηρογραµµες στην Καρλσρουε - γιαυτο η ονοµασια ,,Ντραισινε,,
ανηκει µεχρι και σηµερα στο λεξιλογειο των σηδηροδροµικων – και µετακοµησε τελικα παλι
στην γεννετηρα του.
Σαν οπαδος της Μπατικης επαναστασης παραιτηθηκε ο Ντραις το 1849 δηµοσια απο το
προνοµιο του ευγενους και ενταχθηκε στο λαικο πολιτευµα. Με την αποτυχια της
επαναστασης ηρθαν για τον Ντραις πικρες εποχες : τον κακοποιησαν µε σπανια µνησικακια,
απαλλοτριωθηκε και σαν ψυχοπαθη τον εθεσαν σχεδον υπο κηδεµονια.
Η συνταξη του κατασχεθηκε απο τους Πρωσσους κατωχους για την πληρωµη των εξοδων της
επαναστασης. Απεβιωσε, αφου εζησε κατω απο φτωχικες συνθηκες,
στις 10 ∆εκεµβριου 1851 στην Καρλσρουε.
Translated by Taki Apostolopoulos and Ria Terzoglou

Γερµανικο σετ γραµµατοσηµων ⎯,, ιστορικα ποδηλατα στην Γερµανια απο το 1817 ε
ως το 1925 ,, εις αναµνηση της 200. επετειου των γενεθλειων του Καρλ Ντραις (οµοσπ
ονδιακη δηµοκρατια της Γερµανιας 1985)
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